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Celoknižničné 
podujatia
 
Slávnostný zápis
Uvítanie školáčikov medzi čitateľmi, predsta-
venie knižnice a knižničného fondu.
Veková kategória: 6 — 7 rokov
 
Bezpečne s knižnicou
Projekt zameraný na bezpečnosť a prevenciu 
realizovaný lektormi z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratislava I.
Veková kategória: od 6 rokov
 
Čítanie nás baví
Projekt zážitkového a dramatizovaného čí-
tania. Podujatia sú doplnené tematickým 
zážitkovými aktivitami na motívy konkrétnej 
detskej knihy. Ponúkajú priestor na rozvoj 
fantázie, vzbudzujú záujem o čítanie. V spolu-
práci s externými lektormi, bábkohercami.
Veková kategória: 6 — 11 rokov
 
Mladý archeológ
Interaktívna prednáška, v ktorej predstavíme 
štyri charakteristické historické obdobia/kul-
túry, ktoré výrazne ovplyvnili históriu nášho 
hlavného mesta. Hravým spôsobom bude pri-
blížený nielen historický vývin lokality  
Devínskej brány ako strategického bodu a oko-
lia dnešnej Bratislavy, ale aj samotná práca 
archeológov (možnosť prispôsobenia témy).
Veková kategória: od 6 rokov

 

Prešporské tingli-tangli
Poďte s nami stráviť jeden deň v starom Preš-
porku. Vyjdeme si na trh, poprezeráme ponu-
ku obchodov. Vybavíme úradné záležitosti. Na 
obed si skočíme do hostinca, kávu vypijeme 
v cukrárni, k vínku si sadneme pod viechu. 
Prejdeme sa uličkami mesta a preskúmame 
jeho zákutia. Stretneme sa s miestnymi vyhlá-
senými postavičkami. Nakoniec si zájdeme do 
divadla. Celý deň prebehne v atmosfére preš-
poráckej mnohorakosti — precvičíme si jazy-
kové schopnosti a rozšírime vedomosti o rôz-
nych komunitách. Zažime niekdajšiu pestrosť 

› Podujatia sú zamerané na 
rozvoj informačnej a čitateľskej 
gramotnosti, s dôrazom 
na interakciu a skupinovú prácu.  

› Prednášky dopĺňajú rôzne  
atraktívne aktivity. 

› Dĺžka trvania 45 – 60 minút. 

› Program je vhodným doplnkom 
vyučovacích predmetov nielen 
slovenského jazyka a čítania/
literatúry, ale i občianskej výchovy, 
dejepisu, výtvarnej výchovy. 

› Tému a dĺžku trvania vieme po 
dohode prispôsobiť konkrétnym 
požiadavkám. 

› V prípade potreby vieme podujatie 
zrealizovať aj v priestoroch školy. 

› Všetky podujatia sú bezplatné.
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hlavného mesta a porozprávajme sa o tom, čo 
je multikulturalizmus. Prezentácia na tému 
multikulturalizmu ako súčasti kultúrneho  
dedičstva Bratislavy. V závere diskusia a hry.
Podujatie vieme zrealizovať aj online,  
v maďarskom jazyku.
Veková kategória: od 9 rokov
 
Staromestské potulky
Vlastivedná prechádzka historickým centrom 
Bratislavy — spoznajte bratislavské povesti, 
povery a osobnosti (možnosť prispôsobenia 
témy).
Veková kategória: od 9 rokov

 

Deň ľudovej rozprávky
Celoslovenská kampaň pri príležitosti výročia 
narodenia Pavla Dobšinského (16. 3. 1828), 
zberateľa slovenských rozprávok. Ľudové 
rozprávky odrážajú spôsob života, hodnoty 
a vzťahy národov, nechýba v nich magickosť 
a kontrast. Objavte tie slovenské.
Veková kategória: 6 — 8 rokov

 

Týždeň českej detskej literatúry
Projekt na popularizáciu českej literatúry  
detským čitateľom, priblíženie jazyka  
a kultúry (besedy, workshopy, divadielka,  
výstavy…). Podujatie sa koná každoročne  
v polovici októbra.
Veková kategória: 6 – 11 rokov
 

Einsteinova akadémia
Séria interaktívnych podujatí o tom, že veda 
nie je veda. Cyklus zameraný na popularizáciu 
vedy a techniky sa koná v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku (začiatok novembra). 

Workshopy a interaktívne prednášky púta-
vou hravou formou oboznamujú s vybranými 
prírodovednými alebo technickými oblasťami. 
V spolupráci s externými lektormi.
Veková kategória: od 6 rokov

Centrálne 
pracovisko 
Blumentálska
„Knihátorský“ rýchlokurz 
informačná výchova
Odkiaľ čerpajú spisovatelia svoje nápady?  
Kto všetko sa podieľa na výrobe knihy? V čom 
sa líši ponuka kníhkupectva a antikvariátu? 
Kde má kniha schovaný chrbát? Čo je to tiráž? 
A aké kúzlo poháňa katalóg? Od prvého ťuk-
nutia múzy až po poslednú pečiatku v knižnici 
– ovládni majstrovstvo kníh v našom rýchlo-
kurze a staň sa „knihátorom“!  
Podujatie vieme zrealizovať aj  
v maďarskom jazyku.
Veková kategória: 6 — 10 rokov
 
Uzááávierka
Staňte sa redaktormi miestnych novín. Zistite 
ako vznikajú noviny a vytvorte si svoje vlastné.
Veková kategória: 6 — 11 rokov
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Skriptórium 10/a
Ozvláštni si čas strávený v škole a zaskoč  
si do našej pisárskej dielne – skriptória.  
Prenikni dodnes neprebádaných tajov písania! 
Objav nové materiály, nástroje a techniky, roz-
šír si obzory o písme. Vyrobíš si vlastný papy-
rus, nakreslíš iniciálu, namiešaš neviditeľný 
atrament. Poď medzi nás a staň sa majstrom 
pisárom!
Téma: písma a písania, pisateľských  
materiálov a techník naprieč časom
Podujatie vieme zrealizovať  
aj v maďarskom jazyku.
Veková kategória: 8 — 11 rokov
 

Pacient Zem
Planéta Zem je vážne chorá – dusí sa pod 
hrubou vrstvou smogu, smetia, plastov, jedo-
vatých látok, nechceného šatstva... Vyliečiť ju 
môžeme jedine my! Ukážme si spôsoby ako ju 
znova postaviť na nohy a osvojme si návyky, 
aby už nikdy viac nechorľavela. Porozprávajme 

sa o výnimočnosti našej planéty, jej krehkosti 
a nutnosti chrániť ju. Cyklus podujatí na tému 
ochrana životného prostredia.
Podujatie vieme zrealizovať  
aj v maďarskom jazyku.
Veková kategória: 6 — 10 rokov

Ako funguje človek
Prichádzame v mieri! Cestovali sme z naj-
vzdialenejšieho kúta vesmíru a natrafili na 
celkom neznámu formu života – človeka. 
Je to druh rozmanitý výzorom i vzrastom, 
zvykmi a obyčajmi, citmi a myšlienkami... 
Nepochybne zvláštny, no fascinujúci. Tak, 
ako funguje človek?
Téma: antropológia, multikulturalizmus, prob-
lém medziľudských vzťahov, potreba tolerancie 
a empatie (cyklus podujatí)
Podujatie vieme zrealizovať  
aj v maďarskom jazyku.
Veková kategória: 6 — 10 rokov
 
Osmijankove dobrodružstvá
Interaktívne čítanie legendárnych príbehov 
Kristy Bendovej o priateľstve, spolupráci  
a odvahe. Podujatie je doplnené tematickými 
aktivitami zameranými na prácu v skupinách 
(v ponuke rôzne témy Osmijankových  
príbehov). 
Veková kategória: 7 — 10 rokov

 

Pobočka  
Západný rad

Pasovanie prvákov  
za čítajúcich rytierov
Prváčikovia zložia sľub čítajúceho rytiera, 
následne ich kráľovná knižnice pasuje kniž-
ničným mečom za rytierov a podpíšu sa do 
Rádu čítajúcich rytierov, ktorý si môžu vziať 
a vyvesiť na nástenke v triede. Každý z pasova-
ných získa preukaz čítajúceho rytiera, ktorý ho 
oprávni vypožičiavať si knižky z knižnice.
Veková kategória: 6 — 7 rokov
 
Knihomilkovia Milko a Milena
Zážitkové čítanie k mesiacu knihy z knihy 
L. Papp Magdaléna a psík spojené s rozpráva-
ním o knižkách. Podujatie je doplnené súťa-
žami. Zámerom je budovať vzťah k čítaniu 
a knižkám.
Veková kategória: 6 — 8 rokov
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História písma, kníh a knižníc 
informačná výchova
Interaktívna prednáška zameraná na vznik 
a vývoj písma, históriu a tlač kníh a v krátkosti 
zakladanie prvých knižníc. Spomenieme aj  
významné svetové knižnice. Prednáška končí 
krátkym kvízom.
Veková kategória: 8 — 11 rokov

S rozprávkami poučne a zábavne
Čo viete o rozprávkach? Poznáte rozprávky? 
Príďte do knižnice a zopakujte si učivo zábav-
nou formou.
Veková kategória: 10 – 12 rokov

Vianočné dielničky pre tvorivé detičky
Kreatívna hodinka, počas ktorej si v príjem-
nom prostredí deti vytvoria alebo ozdobia 
vianočné predmety.
Veková kategória: 6 — 10 rokov
 

Pobočka  
Karadžičova
 
Svet bájok
Čo je bájka? Čo je personifikácia? Aké ponau-
čenie prináša bájka? Najznámejší bájkari. 
Čítanie 2 – 3 bájok s vysvetlením.
Veková kategória: 9 – 10 rokov

Jubilujúci spisovatelia detských kníh 
Spoznajte život vybraného spisovateľa  
(podľa aktuálnych jubileí), zoznámte sa  

s jeho tvorbou – ukážky kníh, spoločné čítanie 
úryvkov z kníh, ktoré si deti vyberú.
Veková kategória: 10 – 11 rokov

Deti obklopené zvieratkami  
– v živote a v literatúre
Objavte najčastejšie chované zvieratká  
v rodinách (pes, mačka, škrečok, morča, zajac, 
papagáj) nielen v krásnej, ale i náučnej  
literatúre – spoznajte ich chov, výcvik,  
skúsenosti a zážitky.
Veková kategória: 6 — 7 rokov

Pobočka  
Panenská
 
Ahoj knižnica, som tvoj kamarát 
informačná výchova
Interaktívna prednáška o knižnici a knihách. 
Hravou formou rozvíjame kladný vzťah k bu-
dúcemu čítaniu a ku knihám (počet stretnutí 
podľa potreby a záujmu).
Veková kategória: 6 — 10 rokov

Páči sa mi, byť tvojím kamarátom 
informačná výchova
Interaktívna prednáška o knižnici a knihách. 
Hravou formou rozvíjame kladný vzťah k číta-
niu a ku knihám (počet stretnutí podľa potre-
by a záujmu).
Veková kategória: 11 — 15 rokov

Kontakt

www.starlib.sk
marketing@starlib.sk

centrálne pracovisko Blumentálska 10/a  
sluzbyblum@starlib.sk / 02/55422268

pobočka Panenská 1 
sluzbypan@starlib.sk / 02/54411874

pobočka Záhrebská 8 
sluzbyzah@starlib.sk / 02/52491633

pobočka Západný rad 5 
sluzbyzr@starlib.sk / 02/54773732

pobočka Karadžičova 1 
sluzbykar@starlib.sk / 02/52921104
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